Aan de leden van de
Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk

Barendrecht, 5 juni 2015

Geachte heer/mevrouw,
U bent lid van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk.
U heeft zich, kort of al langer geleden, opgegeven als lid met een bepaalde reden. Wellicht omdat u het
protestants christelijk onderwijs een warm hart toedraagt. Misschien was de aanleiding dat uw zoon of
dochter één van onze scholen ging bezoeken, maar het kan ook zijn dat u op een andere wijze met onze
vereniging in contact kwam.
Als bestuur vinden wij het belangrijk dat er mensen zijn die samen met ons deze vereniging vormen.
Mensen die met ons verantwoordelijkheid willen delen en het mogelijk maken dat er in Barendrecht en
Ridderkerk scholen zijn en blijven waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven vanuit een protestants
christelijke identiteit met de daarbij behorende normen en waarden.
Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit de volgende 5 personen:
Adri Remis (voorzitter)
Aad Boonstra (secretaris)
Maurice Schenk (penningmeester)
Janny Brummelink - Blijenberg
Hanneke van Noort - van der Weerd
Het algemeen bestuur ziet erop toe dat het onderwijs in overeenstemming met de grondslag en
doelstelling van de vereniging plaatsvindt. Daarnaast houdt het algemeen bestuur toezicht op de
uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur-bestuurder (dhr. Ad
Dogger), staat hem met raad terzijde en functioneert als klankbord.
Graag zouden wij wat nadrukkelijker dan in het verleden het geval was met u in contact komen. Wij
onderzoeken op dit moment hoe we dat het beste kunnen doen en denken hierbij bijvoorbeeld aan het
verstrekken van informatie via de website van PCPO, een nieuwsbulletin via de e-mail, informatieavonden over bijzondere onderwerpen etc.

Een jaarlijks moment om met elkaar in contact te komen is de algemene ledenvergadering. Wij hebben
er dit jaar voor gekozen om, naast de formele zaken die tijdens de ledenvergadering aan de orde moeten
komen, ook meer tijd in te ruimen voor informatie over ontwikkelingen binnen de vereniging en voor
informele ontmoeting met elkaar. Deze avond zal plaatsvinden op één van de scholen van PCPO:
CBS Groen van Prinsterer – locatie Hof van Maxima.
De Hof van Maxima is een gloednieuwe “multifunctionele accommodatie” in de wijk Vrouwenpolder
(Barendrecht) waar onderwijs, kinderopvang, buurtactiviteiten en sport zijn geïntegreerd.
Het programma van deze avond die gehouden zal worden op 22 juni 2015 is:

19.30 uur
20.00 uur
20.45 uur
21.15 uur
21.45 uur

ontvangst met koffie en thee
algemene ledenvergadering (zie Agenda)
presentatie door Ad Dogger over de 4 speerpunten van PCPO voor de komende 4 jaar
rondleiding door de school
informele ontmoeting met een hapje en een drankje

Wij hopen van harte op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur,

A.M. Remis
Voorzitter

Algemene Ledenvergadering PCPO Barendrecht en Ridderkerk
Datum: Maandag 22 juni 2015
Aanvang: 20.00 uur (19.30 uur ontvangst met koffie en thee)
Locatie: Hof van Maxima, Hedwigepolder 2, 2992 TS Barendrecht

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(*)

8.
9.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen ALV 24 juni 2014 (1)
Jaarverslag 2014 (1)
Financieel jaarverslag 2014 (2)
Vaststelling contributie 2015
Bestuursverkiezing:


Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. M. Schenk



Het bestuur doet een bindende voordracht tot benoeming van dhr. A.J. van Wingerden (*)

Aan de voordracht tot benoeming van bovenstaande persoon, kan het bindende karakter worden
ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit
van de algemene vergadering.

Rondvraag
Sluiting

(1)

Na 15 juni 2015 worden de notulen en het jaarverslag 2014 geplaatst op de website van de Vereniging
PCPO Barendrecht en Ridderkerk (www.pcpobr.nl).

(2)

Na 15 juni 2015 ligt het financieel Jaarverslag 2014 ter inzage op het bestuursbureau van de Vereniging
PCPO (Achterom 70/72 te Barendrecht).

